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Балканизацията е геополитически термин въведен 
в обръщение след Берлинския конгрес, и придобил 
особено звучене и употреба през 20 век. 

Терминът обозначава специфичния
политически процес на разкъсване (анклавиране), 
разделяне и фрагментация 
на народите и държавите на Балканите.

[балканизация] Wikipedia

Bal·kan·ize or bal·kan·ize (bôl′kə-nīz′)
tr.v. Bal·kan·ized or bal·kan·ized, Bal·kan·iz·ing or bal·kan·i
z·ing, Bal·kan·iz·es or bal·kan·iz·es
To divide (a region or territory) into small, often hostile units.
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В периферията на форума, входовете са посветени на конфликтното 
минало, всеки един от тях напомня определена страница от историята, 
довела до разпокъсаност и отчужденост.

Подбрани са 8 исторически конфликта:

На концептуално ниво проектът третира конфликтното минало на балканските 
народи. И като отправна точка – характерното състояние на отчуждение и 
разделение на балканите към днешна дата. Наследеният неприязъм от 
воденето на войни е основна пречка пред културния, търговския и 
образователния обмен между държавите на балканите.



1. Първата балканска война (1912-1913);
2. Втората балканска война/ 
Междусъюзническа война 1913г;
3. Първата Световна Война (1914-1918);
4. Втората Световна Война (1939-1944);
5. Студената война (условни граници: 
1947 – 1991);
6. Конфликти, свързани с разпадането 
на Югославия

– Десетдневната война в Словения 
(1991 г.)

– Войната в Хърватия (1991-1995)
– Войната в Босна и Херцеговина 

(1992-1995)
7. Конфликти в районите на бивша 
Югославия, населени с албанци

– Косовската война (1996-1999)
– Конфликтът в долината на 

Прешево (2000-2001)
– Конфликтът в Република 

Македония (2001 г.)
8. Военни действия на НАТО в бивша 
Югославия

– Операция „Преднамерена сила“ 
(Босна и Херцеговина, 1995)

– Въздушна интервенция на НАТО 
срещу Югославия (1999 г.)



Критерият за подбор на тези събития е еднозначното тълковане от страна на 
всички страни, като ненужна употреба на сила. Като следствие от това 
обстоятелство са подбрани конфликти след подписването на Берлинския мирен 
договор (1878г).

Историческите събития преди тази дата се тълкуват по различен начин от 
различните страни и не могат да се ползват като повод за иницииране на 
културен обмен.



В следствие на анализът идва и решението централната част на проекта да не 
е сграда, а пространство. Това е общото пространство на форума, до където 
достигат всички основни пътеки с прегради за очите. В него няма прегради и е 
символ на единението и мира като крайна цел, след като посетителят е 
извървял дългия път в изолация.

Всички основни подходи към пространството на форума са оградени с 
прегради за очите. Тези прегради започват от 140 см височина и са високи 
един метър. По вертикала, те се намират точно в зоната на погледа на ходещ 
изправен човек. Те са прехода между конфликтното минало и едно мирно 
съжителство. Те са символ на нежеланието за комуникация, намирайки се 
точно на мястото във височина, където се възпрепятства визуална и вербална 
комуникация. 



При влизането във форума тази преграда отпада и комуникацията става 
възможна. За да може да се осъществи комуникация преди влизането във 
форума е необходимо човек да се наведе, за да види отвъд. 

Това е символно представяне на необходимостта от смирение, за да прогледнеш 
отвъд ограничения си хоризонт. От друга страна, тази преграда не представлява 
препятствие за децата, които се движат и виждат без проблеми. Те не са 
преживели конфликти в живота си и затова не са обременени от взаимния 
неприязъм, насаден от войните, затова и нямат такова ограничение в хоризонта и 
са свободни да комуникират помежду си.
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